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Относно: Становище относно дейността на европейския омбудсман – годишен доклад 
2018 г. (2019/2134(INI))

Уважаема госпожо Председател,

Обръщам се към Вас във връзка с доклада по собствена инициатива на Вашата комисия 
относно дейността на европейския омбудсман – годишен доклад за 2018 г. (2019/2134 
(INI). На своето заседание от 12 ноември 2019 г. комисията по конституционни въпроси 
прие становище под формата на писмо (докладчик по становище: Паулу Ранжел PPE), 
което имам удоволствието да Ви представя. 

На заседанието си1 комисията реши да прикани водещата комисия по петиции да 
включи в предложението си за резолюция следните предложения:

Комисията по конституционни въпроси приветства добрите взаимоотношения, които 
европейският омбудсман поддържа с Европейския парламент, и по-специално с някои 
от неговите комисии, включително комисията по конституционни въпроси, с която 
неколкократно бяха проведени открити и плодотворни разговори. 

Комисията по конституционни въпроси изразява своето задоволство от дейността на 
европейския омбудсман г-жа Емили О’Райли през референтния период (2018 г.), и 
насърчава по-нататъшното разгръщане на дейността ѝ в ключовите области, посочени в 
нейния годишен доклад: 

1На окончателното гласуване присъстваха: Антонио Таяни, (председател), Габриеле Бишоф, (заместник-
председател), Шарл Гьоренс, (заместник-председател), Джулиано Пизапия, (заместник-председател), 
Паулу Ранжел, (докладчик по становище), Данута Мария Хюбнер, Александър Александров Йорданов, 
Свен Зимон, Ласло Трочани, Ричард Корбът, Доменек Руис Девеса, Катрин Биърдър, Паскал Дюран, 
Лаура Хеухтасари, Херт Буржоа.
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 отчетност при вземането на решения в ЕС; 

 прозрачност на лобирането;

 достъп до документи;

 основни права;

 етични въпроси;

 агенции и други органи на ЕС; 

 договори и безвъзмездни средства на ЕС; 

 участие на гражданите в изготвянето на политиките на ЕС.  

Наред с другото, комисията по конституционни въпроси придава голямо значение на 
прозрачността на методите на работа на Съвета като законодателен орган и съвместно с 
Вашата комисия изготви доклад относно съответното стратегическо проучване на 
омбудсмана, чието основно послание се потвърждава2. 

Комисията по конституционни въпроси отбелязва със задоволство силната подкрепа, 
която европейският омбудсман оказва за европейската гражданска инициатива, и 
приветства факта, че службата на омбудсмана ще наблюдава прилагането на новото 
законодателство относно европейската гражданска инициатива3.

И накрая, комисията по конституционни въпроси е запозната с факта, че Решение 
94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом, (т.е. уставът на европейския омбудсман), относно общите 
условия за изпълнението на функциите на органа, е в сила от 1994 г. и е изменено за 
последен път през 2008 г. 4 Комисията изразява съжаление, че след влизането в сила на 
Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. уставът на омбудсмана не е приведен в 
съответствие с новата правна рамка. Необходимостта от актуализиране на устава на 
омбудсмана е още по-неотложна предвид на факта, че по силата на член 228, параграф 
4 от ДФЕС Европейският парламент може, след като поиска становището на Комисията 
и след одобрението на Съвета, да приема регламенти за установяване на правилата и 
общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана.  Комисията по 
конституционни въпроси отново подчертава значението и неотложността на отмяната 
на Решение 94/262/ECSC, ЕО, Евратом и замяната му с регламент в съответствие с 
приложимото понастоящем правно основание. Комисията по конституционни въпроси 
припомня, че в началото на 2019 г. е поела инициативата за нов устав5, но все още 

2Вж. Резолюция на Европейския парламент от 17 януари 2019 г. относно стратегическото проучване 
OI/2/2017 на омбудсмана относно прозрачността на законодателните разисквания в рамките на 
подготвителните органи на Съвета на ЕС (2018/2096(INI)) (докладчици: Йо Лайнен и Яна Том). 
3 Регламент (ЕС) № 2019/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. относно 
европейската гражданска инициатива (ОВ L 130, 17.5.2019 г., стр. 55).
4Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом на Европейския парламент от 9 март 1994 г. относно правилата и 
общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана (ОВ L 113, 4.5.1994 г., стр. 15).
5Резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно проект на регламент на 
Европейския парламент за установяване на правилата и общите условия за изпълнението на функциите 
на омбудсмана (Устав на Европейския омбудсман) и за отмяна на Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом 



AL\1192056BG.docx 3/3 PE643.072v01-00

BG

изчаква одобрението на Съвета.

Ще Ви бъда благодарен, ако Вашата комисия вземе предвид настоящото становище.

С уважение,

Антонио Таяни

(2018/2080(INL) – 2019/0900(APP)) (докладчик: Паулу Ранжел PPE)


